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Lazea: BNR, interesata de un plan pe termen lung în ceea ce priveste reforma
economiei
Banca Nationala a României este interesata de un plan pe termen lung în ceea ce priveste reforma
economiei, pentru ca politica monetara nu poate decât sa câstige timp, însa dezvoltarea unei tari se face prin
reforme structurale, nu prin politici monetare, a declarat, joi, economistul sef al Bancii Nationale a
României, Valentin Lazea, la Forumul Economic National "Modelul economic românesc în Uniunea
Europeana. România - Orizont 2040".
"Domnia sa (guvernatorul Bancii Nationale a României, Mugur Isarescu - n. r.) m-a rugat sa va transmit sprijinul
sau pentru demersul dumneavoastra de a întocmi un traseu predictibil pentru economia româneasca pentru
urmatorii 18 - 20 de ani. De ce este Banca Nationala a României interesata de un astfel de plan pe termen lung în
ce priveste reforma economiei? Pentru ca stim cu totii ca politica monetara nu poate decât sa câstige timp.
Dezvoltarea unei tari se face prin reforme structurale, nu prin politici monetare. Iar politicile monetare pot si ele sa
câstige timp cât pot, o anumita perioada. Nu pot la infinit. Daca nu se întâmpla în economia reala anumite reforme
structurale - si noi despre asta vorbim aici - si capacitatea Bancii Centrale de a trage de timp si de câstiga timp este
limitata. De aici, interesul nostru ca acest demers sa fie unul reusit", a spus Valentin Lazea.
El a facut o serie de consideratii mentionând experienta sa din 2016 cu programul "România competitiva". Potrivit
acestuia, pentru a fi credibila, o strategie pe termen lung are nevoie de câteva ingrediente: prioritizare, bugetare,
monitorizare a implementarii de la cel mai înalt nivel guvernamental si acord politic privind continuitatea
indiferent de partidul aflat la guvernare.
Astfel, prioritizarea înseamna ca nu toate activitatile cuprinse în acest program vor putea fi implementate
concomitent. Valentin Lazea a afirmat ca este usor sa strângi zeci sau sute de programe de la toate ministerele sau
toti actorii implicati, dar mai greu este "sa tai cu pixul din ele" si sa stabilesti care intra imediat si care peste cinci
ani sau 10 ani.
De asemenea, bugetarea este elementul cheie, care adesea lipseste strategiilor economice concepute în România.
Oficialul BNR a aratat ca o echipa a Bancii Mondiale a semnalat în anul 2015 existenta a 365 de strategii
economice în România ascunse prin sertarele diferitelor ministere, iar mai mult de trei sferturi din ele nu erau
bugetate.
Economistul sef al BNR a subliniat importanta continuitatii politice, fiind punctul nevralgic în implementarea unui
astfel de program pe termen lung, pentru ca la fiecare alternanta la guvernare partidele vin cu propriile prioritati.
Chiar acelasi partid, aflat la guvernare, îsi poate schimba prioritatile.
Un alt punct sensibil îl reprezinta monitorizarea, fiecare Guvern gasind "de cuviinta sa schimbe locul de unde se
face monitorizarea programului".
În ceea ce priveste bugetarea, Lazea a atras atentia ca banii europeni nu sunt solutia care sa raspunda la toate
doleantele noastre, iar cu privire la bugetul de stat, el a sustinut ca politici fiscale expansioniste cum au fost
practicate de România începând cu 2015, în care se acorda câte un ajutor pentru fiecare domeniu, nu vor mai fi
posibile, în conditiile în care este nevoie de o consolidare fiscala de durata, mai ales în perspectiva adoptarii euro.
"Cred ca nimeni din sala asta nu se gândeste ca vom ajunge în anul 2040 în continuare noi si Suedia, probabil, la
momentul acela singurele tari din afara euro. A adopta euro înseamna ca devine practic imposibila generozitatea
fiscala cu care s-au obisnuit firmele românesti în ultimii ani", a subliniat reprezentantul BNR.
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